Voetius 23 Eethen en Drongelen
Dienst: Zondag 03-07-2022
9.30 uur: Ds. S. Jumelet (Zaltbommel)
Kinderoppas: Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u
hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door
een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
Kinderkerk: Tijdens deze dienst is er kinderkerk onder leiding van Jolanda met als onderwerp:
Cornelius hoort erbij.
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199
(Andries van Klij).
Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en
van het kerkbeheer (NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder
genoemd worden van harte aan!
Collecten:
De eerste collecte is voor Stichting Christenen voor Israël. Stichting Christenen voor Israël stelt zich
ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in
Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als
Christenen voor Israël doen zij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en
staat van Israël. Zij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van
antisemitisme af. Zij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods
Woord. Zij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.
Meer informatie kunt u vinden op www.christenenvoorisrael.nl
De tweede collecte is voor het kerkbeheer.
De derde is voor het onderhoudsfonds.
ANWB AutoMaatje: Graag informeren wij u over ANWB AutoMaatje. Dit start per 1 juli in de
gemeente Altena. ANWB AutoMaatje is een vervoersdienst voor en door plaatsgenoten, waarbij
vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Er wordt hierbij door de
chauffeurs gebruik gemaakt van hun eigen auto en ze krijgen een kleine vergoeding in de onkosten
die rechtstreeks door de deelnemer betaald wordt. ANWB AutoMaatje wordt georganiseerd in
samenwerking met de Gemeente Altena en Trema. Mocht u meer informatie hierover willen,
neem dan contact op met Andries van Klij (06-30737199). Reserveren voor deze vervoersdienst
gaat via Trema: 0183-745260 of automaatje.altena@trema.org
Verkoop collectemunten: Op dinsdag 5 juli kunt u tussen 19 en 19.30 uur weer collectemunten
kopen in de Hoeksteen.
Voetius: We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar
voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor de volgende Voetius kunt u
inleveren tot maandag 4 juli 12.00 u bij bovenstaand mailadres.
Tenslotte: Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Lione Somsen – van Klij

